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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2020 

DATA/HORA:- 03 de março de 2020, às 17,30 horas. LOCAL:- Auditório da FATEC. 

CONVOCAÇÃO:- Conselheiros convocados via e-mail de 28/02/2020. ORDEM DO 

DIA:- 1 – Apreciação, discussão e votação da ata da reunião anterior, realizada em 

04/02/2020; 2 – Apreciação dos pareceres elaborados pela Câmara Técnica de Áreas 

Verdes e Arborização; 3  – Apreciação e votação sobre alterações do Regimento In-

terno. 4 – Apresentação do Plano de Gestão da Secretaria do Meio Ambiente; 5 – Ou-

tros assuntos de interesse do COMDEMA.  PRESENÇAS:- Presença de 11 (onze) conse-

lheiros, conforme assinaturas lavradas na Lista de Presenças. MESA DIRETORA:- Pre-

sidente – Valéria Lopes Rodrigues, Secretário – Paulo Roberto Ferrari - DELIBERA-

ÇÕES:- 1 – Discutida e analisada, a ata da reunião realizada em 04-02-2020, foi apro-

vada pela unanimidade dos presentes. 2 - Em seguida a Presidente apresentou os rela-

tórios/pareceres elaborados pelos membros da Câmara Técnica de Áreas Verdes e Ar-

borização, relativos às solicitações da Secretaria de Meio Ambiente, referentes a su-

pressões e podas de árvores localizadas no pátio e no entorno da E. E. Dr. Domingos de 

Magalhães e em frente a imóvel particular localizado na Travessa Ricardo Auler, nº 30. 

Tecidas as explicações pertinentes, os relatórios foram votados e aprovados por todos 

os presentes, deliberando-se pelo envio à SEMEIA. 3 – A Sra. Presidente propôs que a 

revisão e alterações do Regimento Interno fossem encaminhadas a Câmara Técnica de 

Legislação Ambiental, tendo em vista que os Srs. Conselheiros não apresentaram qual-

quer proposta de alteração. A proposta foi aprovada por todos os presentes. 4 -  A se-

guir a Sra. Presidente convidou o Sr. Giovani Mineti Fabrício, representante da SE-

MEIA, para expor as atividades daquela Secretaria, e,  em especial o Plano de Gestão 

Ambiental do Município/2020. Foram tecidas considerações detalhadas de todas as 

atividades desenvolvidas pela SEMEIA no sentido de obter a Certificação de Município 
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VerdeAzul, com exposição de detalhes exigidos pelo Governo Estadual. Foi ponderado 

que o município encontrava-se na fase de QUALIFICAÇÃO, ultimando atividades e do-

cumentação para a obtenção da pontuação necessária para alcançar a CERTIFICAÇÃO. 

Informou que haveria reunião em 05/03/2020 no Palácio do Governo, onde seriam ex-

postas as pontuações já obtidas por todos municípios participantes. Discorreu sobre as 

dezenas de  atividades desenvolvidas e documentação elaborada visando a almejada 

Certificação. Concluída a exposição, os conselheiros presentes deliberaram pelo apoio 

total do Conselho ao PGA e elogiaram o trabalho desenvolvido pelo Sr. Giovani, cuja de-

dicação era das mais relevantes em prol do meio ambiente do município. 5 - Em seguida 

o mesmo representante da SEMEIA – Giovani M. Fabrício, teceu as considerações so-

bre as supressões de duas espécies, ocorridas na Praça da República, frente à Rua 

Conde do Pinhal. Esclareceu que uma árvore de grande porte existente no local encon-

trava-se em estado de risco, por isso solicitou-se os préstimos do Corpo de Bombeiros 

para seu corte. Por ocasião do corte ocorreu um acidente e um galho muito grande caiu 

sobre outra árvore posicionada próxima, danificando-a a ponto de se tornar necessária 

também sua supressão. Esclareceu que a SEMEIA providenciaria as destocas, bem co-

mo o replantio das duas espécies. A seguir o Conselheiro Paulo M. Açola reiterou seu 

pedido no sentido de que o COMDEMA e a SEMEIA envidassem todos os  esforços pa-

ra que uma grande árvore localizada na praça da Igreja Santa Cruz no Distrito de Po-

tunduva seja suprimida, uma vez que a espécie estava pondo em risco os transeuntes do 

local, bem como moradias próximas, já que a citada árvore era muito grande e se en-

contrava bastante pensa. Reiterou que o assunto já havia sido tratado em reunião do 

dia 02/04/2019, sem que houvesse qualquer providência.  Nada mais havendo a tratar, 

foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme 

vai assinada por todos. Jahu – 03 de março de 2020.  

Valéria  Lopes Rodrigues       Paulo Roberto Ferrari    Luiz Fernando Dias da Silva 
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Carlos Alberto Martins Peres      Flávia Cardoso França    Jozrael Henriques Rezende        

 

         Nelson Alexandre Braga da Costa        Paulo Marcos Açola    

 

Denílson Heladio Vitti        Jonathan Stucin     Renato Aristides Cordeiro 
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